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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici).
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo 
in ribištvo, ki jih zajema splošni strateški okvir, o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0615),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 177 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0335/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča z dne 15. decembra 20111,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne [...],

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne [...],

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenj Odbora za proračun, 
Odbora za proračunski nadzor, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora 
za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za promet in turizem, Odbora za kmetijstvo 
in razvoj podeželja, Odbora za ribištvo, Odbora za kulturo in izobraževanje ter Odbora za 
pravice žensk in enakost spolov (A7-0335/2011),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Naslov 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog UREDBE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo, ki jih zajema splošni strateški 
okvir, o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu in Kohezijskem skladu 
ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
1083/2006

Predlog UREDBE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
o splošnih določbah o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu in Kohezijskem skladu ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Država članica mora za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program 
organizirati partnerstvo s predstavniki 
pristojnih regionalnih, lokalnih, mestnih 
in drugih javnih organov, gospodarskimi 
in socialnimi partnerji, organi, ki 
predstavljajo civilno družbo, vključno z 
nevladnimi organizacijami, in organi, 
odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo. Namen takega 
partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
na več ravneh, zagotoviti lastništvo 
načrtovanih ukrepov zainteresiranih strani 
ter razvijanje izkušenj in strokovnega 
znanja zadevnih akterjev. Komisijo je treba 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki vzpostavljajo kodeks dobre 
prakse, da se zagotovi dosledna 

(9) Država članica mora za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program v 
skladu s svojim institucionalnim, pravnim 
in finančnim okvirom organizirati 
partnerstvo s pristojnimi regionalnimi, 
lokalnimi, mestnimi in drugimi javnimi 
organi, gospodarskimi in socialnimi 
partnerji, organi, ki predstavljajo civilno 
družbo, vključno z nevladnimi 
organizacijami, in organi, odgovornimi za 
enakost in nediskriminacijo. Namen takega 
partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
na več ravneh, zagotoviti lastništvo 
načrtovanih ukrepov zainteresiranih strani 
ter razvijanje izkušenj in strokovnega 
znanja zadevnih akterjev. Komisijo je treba 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki vzpostavljajo kodeks dobre 
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vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
pogodb o partnerstvu in programov.

prakse, da se zagotovi dosledna 
vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
pogodb o partnerstvu in programov.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe k členu 4 je treba okrepiti načelo upravljanja na več ravneh 
in partnerstvo, saj sta pogoj za učinkovito določanje in uresničevanje ciljev Unije.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Cilji skladov SSO se morajo 
uresničevati v okviru trajnostnega razvoja 
in ob spodbujanju cilja Unije o varovanju 
in izboljšanja okolja iz člena 11 in 19
Pogodbe, ob upoštevanju načela, da 
onesnaževalec plača. Države članice 
morajo z metodologijo, ki jo z izvedbenim 
aktom sprejme Komisija, zagotoviti 
informacije o podpori ciljev na področju 
podnebnih sprememb, ki so v skladu z 
načrtom, da se vsaj 20 % proračuna Unije 
nameni temu cilju.

(12) Cilji skladov SSO se morajo 
uresničevati v okviru trajnostnega razvoja 
in ob spodbujanju cilja Unije o 
ohranjanju, varovanju in izboljšanju
okolja iz členov 11 in 191 Pogodbe, ob 
upoštevanju načela, da onesnaževalec 
plača.  Države članice morajo z 
metodologijo, ki jo z izvedbenim aktom 
sprejme Komisija, zagotoviti informacije o 
podpori ciljev na področju podnebnih 
sprememb, ki so v skladu z načrtom, da se 
vsaj 20 % proračuna Unije nameni temu 
cilju.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogi sprememb k členoma 8 in 9.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Komisija mora z delegiranim aktom (14) Skupni strateški okvir usklajuje in 
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sprejeti skupni strateški okvir, ki oblikuje 
cilje Unije v ključne ukrepe za sklade 
SSO, da se zagotovi jasnejša strateška
usmeritev programiranja na ravni držav 
članic in regij. Skupni strateški okvir mora 
olajšati sektorsko in teritorialno 
usklajevanje ukrepanja Unije v okviru 
skladov SSO ter z drugimi zadevnimi 
politikami in instrumenti Unije.

uravnovesi prednostne naložbe, da se 
dosežejo cilji strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast skupaj s 
tematskimi cilji posameznih skladov SSO 
iz te uredbe. Namen skupnega strateškega 
okvira je zagotoviti jasnejšo strateško
usmeritev programiranja na ravni držav 
članic in regij. Skupni strateški okvir mora 
olajšati sektorsko in teritorialno 
usklajevanje ukrepanja Unije v okviru 
skladov SSO ter z drugimi zadevnimi 
politikami in instrumenti Unije. Skupni 
strateški okvir je določen v Prilogi.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s členi od 10 do 12.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Vsaka država članica mora na podlagi 
skupnega strateškega okvira, ki ga sprejme 
Komisija, v sodelovanju s partnerji in po 
posvetovanju s Komisijo pripraviti 
pogodbo o partnerstvu. Pogodba o 
partnerstvu mora prenesti elemente iz 
skupnega strateškega okvira v nacionalni 
kontekst in določiti trdne zaveze doseganju 
ciljev Unije s programiranjem skladov 
SSO.

(16) Vsaka država članica mora na podlagi 
skupnega strateškega okvira v sodelovanju 
s partnerji in po posvetovanju s Komisijo 
pripraviti pogodbo o partnerstvu. Pogodba 
o partnerstvu mora prenesti elemente iz 
skupnega strateškega okvira v nacionalni 
kontekst, določiti trdne zaveze za 
doseganje ciljev iz strategije Unije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast s 
programiranjem skladov SSO ter zasnovati 
ureditve za zagotovitev uspešne in 
učinkovite uporabe teh skladov.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe k členu 12, pa tudi uskladitev besedila uvodne izjave 
14(d) in 14(e).
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Države članice morajo svojo podporo 
osredotočiti na zagotavljanje znatnega 
prispevka k doseganju ciljev Unije v 
skladu s posebnimi nacionalnimi in 
regionalnimi razvojnimi potrebami. 
Predhodne pogojenosti morajo biti 
opredeljene, da se zagotovijo potrebni 
okvirni pogoji za učinkovito uporabo 
podpore Unije. Izpolnjevanje navedenih 
predhodnih pogojenosti mora Komisija 
oceniti v okviru svoje ocene pogodbe o 
partnerstvu in programov. Kadar 
predhodna pogojenost ni izpolnjena, je 
treba Komisijo pooblastiti za začasno 
ustavitev plačil programom.

(17) Države članice morajo svojo podporo 
osredotočiti na zagotavljanje znatnega 
prispevka k doseganju ciljev Unije v 
skladu s posebnimi nacionalnimi in 
regionalnimi razvojnimi potrebami.
Predhodne pogojenosti morajo biti 
opredeljene, da se zagotovijo potrebni 
okvirni pogoji za učinkovito uporabo 
podpore Unije. Predhodna pogojenost bi 
se morala uporabljati le, če bi bila 
neposredno povezana z učinkovitim 
izvajanjem skladov SSO in bi nanj 
vplivala ter njeno področje uporabe ne bi 
presegalo regulativnega okvira, ki se 
uporablja na zadevnih področjih politike 
Unije. Komisija bi morala v okviru svoje 
ocene pogodbe o partnerstvu in programov 
oceniti informacije o izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti, ki jih predložijo 
države članice. Kadar predhodna 
pogojenost ni izpolnjena, je treba Komisijo 
pooblastiti za začasno ustavitev plačil 
programom v skladu s pravili 
posameznega sklada.

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditev predlogu spremembe k členu 17.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za vsak program mora biti opredeljen 
okvir uspešnosti z namenom spremljanja 

(18) Za vsak program mora biti opredeljen 
okvir uspešnosti z namenom spremljanja 
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napredka pri doseganju splošnih in 
posameznih ciljev vsakega programa v 
programskem obdobju. Komisija mora 
leta 2017 in 2019 v sodelovanju z državami 
članicami izvesti pregled uspešnosti. Za 
leto 2019 je treba predvideti in dodeliti 
rezervo za uspešnost, če so bili doseženi 
mejniki, določeni v okviru uspešnosti. 
Zaradi raznolikosti in večnacionalne 
narave programov evropskega 
teritorialnega sodelovanja rezerva za 
uspešnost zanje ni predvidena. Kadar 
mejniki ali cilji niso doseženi, Komisija 
lahko začasno ustavi plačila programu 
oziroma ob koncu programskega obdobja 
uporabi finančne popravke, da se prepreči 
potratna ali neučinkovita poraba 
proračuna Unije.

napredka pri doseganju splošnih in 
posameznih ciljev vsakega programa v 
programskem obdobju. Komisija mora 
leta 2017 in 2019 v sodelovanju z državami 
članicami izvesti pregled uspešnosti.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe k členu 18.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Z vzpostavitvijo tesnejše povezave 
med kohezijsko politiko in gospodarskim 
upravljanjem Unije se bo zagotovilo, da bo 
uspešnost izdatkov v okviru skladov SSO 
podprta z dobrimi gospodarskimi 
politikami in bodo lahko skladi SSO po 
potrebi preusmerjeni v reševanje 
gospodarskih težav države. Ta postopek 
mora biti postopen, začeti pa se mora s 
spremembami pogodbe o partnerstvu in 
programov v podporo priporočilom Sveta 
za odpravo makroekonomskih neravnotežij 
ter socialnih in ekonomskih težav. Če se 
država članica kljub okrepljeni uporabi 
skladov SSO ne odzove z učinkovitimi 

(19) Z vzpostavitvijo tesnejše povezave 
med kohezijsko politiko in gospodarskim 
upravljanjem Unije se bo zagotovilo, da bo 
uspešnost izdatkov v okviru skladov SSO 
podprta z dobrimi gospodarskimi 
politikami in bodo lahko skladi SSO po 
potrebi preusmerjeni v reševanje 
gospodarskih težav države. Določbe o 
pogojenosti, ki izhajajo iz Pakta za 
stabilnost in rast, bi bilo treba uporabljati 
za Kohezijski sklad v zvezi z 
izpolnjevanjem pogojev gospodarskega 
upravljanja. Ta postopek mora biti 
postopen, začeti pa se mora s 
spremembami pogodbe o partnerstvu in 
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ukrepi v okviru postopka gospodarskega 
upravljanja, mora biti Komisija 
pooblaščena, da začasno ustavi del ali vsa 
plačila in obveznosti. Odločitve o začasni 
ustavitvi morajo biti sorazmerne in 
učinkovite ter morajo upoštevati učinek 
posameznih programov na obravnavo 
ekonomskih in socialnih razmer v ustrezni 
državi članici in prejšnje spremembe 
pogodbe o partnerstvu. Komisija mora pri 
odločanju o začasni ustavitvi spoštovati 
enako obravnavo držav članic, pri čemer 
mora upoštevati zlasti učinek začasne 
ustavitve na gospodarstvo zadevne države 
članice. Ko zadevna država članica 
ustrezno ukrepa, je treba začasno 
ustavitev prekiniti in državi članici znova 
omogočiti uporabo sredstev.

programov v podporo priporočilom Sveta 
za odpravo makroekonomskih neravnotežij 
ter socialnih in ekonomskih težav.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe k členu 21. Določbe o pogojenosti iz Pakta za stabilnost 
in rast bi bilo treba še naprej uporabljati.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) V skladu z načelom deljenega 
upravljanja morajo biti predvsem države 
članice prek svojih sistemov upravljanja in 
nadzora odgovorne za izvajanje in nadzor 
dejavnosti iz programov. Za povečanje 
uspešnosti nadzora nad izbiro in 
izvajanjem dejavnosti ter delovanjem 
sistemov upravljanja in nadzora je treba 
podrobno opredeliti naloge organa 
upravljanja.

(43) V skladu z načelom deljenega 
upravljanja morajo biti predvsem države 
članice na ustrezni teritorialni ravni v 
skladu s svojim institucionalnim, pravni 
in finančnim okvirom ter ob upoštevanju 
skladnosti s to uredbo in pravili 
posameznega sklada prek svojih sistemov 
upravljanja in nadzora odgovorne za 
izvajanje in nadzor dejavnosti iz 
programov Za povečanje uspešnosti 
nadzora nad izbiro in izvajanjem dejavnosti 
ter delovanjem sistemov upravljanja in 
nadzora je treba podrobno opredeliti naloge 
organa upravljanja.
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Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe k členu 4(4).

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Za večjo usmerjenost v rezultate in 
doseganje splošnih in posebnih ciljev iz 
strategije Evropa 2020 je treba pet 
odstotkov virov za cilj naložbe v rast in 
delovna mesta prihraniti kot rezervo za 
uspešnost za vsak sklad in kategorijo regij 
v vsaki državi članici.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe k členu 18.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 88

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(88) Za dopolnitev in spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov te uredbe je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi s 
cilji in merili za podporo izvajanju 
partnerstva v kodeksu dobre prakse, 
sprejetjem skupnega strateškega okvira in 
dodatnih pravil glede dodelitve rezerve za 
uspešnost, opredelitvijo območja in 
prebivalstva, ki so zajeti v lokalnih 
razvojnih strategijah, podrobnimi pravili o 
finančnih instrumentih (predhodna ocena,
kombinacija podpore, upravičenost, vrste 

(88) Za dopolnitev in spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov te uredbe je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi s 
cilji in merili za podporo izvajanju 
partnerstva v kodeksu dobre prakse, 
opredelitvijo območja in prebivalstva, ki so 
zajeti v lokalnih razvojnih strategijah, 
podrobnimi pravili o finančnih 
instrumentih (kombinacija podpore, 
upravičenost, vrste dejavnosti, ki se ne 
podpirajo), pravili o nekaterih vrstah 
finančnih instrumentov, vzpostavljenih na 
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dejavnosti, ki se ne podpirajo), pravili o 
nekaterih vrstah finančnih instrumentov, 
vzpostavljenih na nacionalni, regionalni, 
transnacionalni ali čezmejni ravni, pravili 
za sporazume o financiranju, transferji in 
upravljanjem sredstev, ureditvami 
upravljanja in nadzora, pravili o zahtevkih 
za plačilo, vzpostavitvijo sistema 
kapitalizacije letnih obrokov, opredelitvijo 
pavšalnega zneska za dejavnosti, ki 
ustvarjajo prihodek, opredelitvijo 
pavšalnega zneska, ki se uporablja za 
posredne stroške za nepovratna sredstva na 
podlagi obstoječih metod in ustreznih 
stopenj, ki se uporabljajo v politikah Unije, 
obveznostmi držav članic v zvezi s 
postopkom poročanja o nepravilnostih in 
izterjavo neupravičeno plačanih zneskov, 
načini izmenjave informacij o dejavnostih, 
ureditvijo ustrezne revizijske sledi, pogoji 
za nacionalne revizije, merili za 
akreditacijo organov upravljanja in 
organov za potrjevanje, identifikacijo 
splošno sprejetih nosilcev podatkov in 
merili za določitev stopnje finančnega 
popravka, ki se uporabi. Zaradi 
upoštevanja prihodnjih potreb po 
prilagoditvi je treba Komisijo pooblastiti 
tudi za spremembe Priloge V. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, med drugim na ravni 
strokovnjakov.

nacionalni, regionalni, transnacionalni ali 
čezmejni ravni, pravili za sporazume o 
financiranju, transferji in upravljanjem 
sredstev, ureditvami upravljanja in 
nadzora, pravili o zahtevkih za plačilo, 
vzpostavitvijo sistema kapitalizacije letnih 
obrokov, opredelitvijo pavšalnega zneska 
za dejavnosti, ki ustvarjajo prihodek, 
opredelitvijo pavšalnega zneska, ki se 
uporablja za posredne stroške za 
nepovratna sredstva na podlagi obstoječih 
metod in ustreznih stopenj, ki se 
uporabljajo v politikah Unije, obveznostmi 
držav članic v zvezi s postopkom 
poročanja o nepravilnostih in izterjavo 
neupravičeno plačanih zneskov, načini 
izmenjave informacij o dejavnostih, 
ureditvijo ustrezne revizijske sledi, pogoji 
za nacionalne revizije, merili za 
akreditacijo organov upravljanja in 
organov za potrjevanje, identifikacijo 
splošno sprejetih nosilcev podatkov in 
merili za določitev stopnje finančnega 
popravka, ki se uporabi. Zaradi 
upoštevanja prihodnjih potreb po 
prilagoditvi je treba Komisijo pooblastiti 
tudi za spremembe Priloge V. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, med drugim na ravni 
strokovnjakov.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogi sprememb, ki se nanašajo na prenos pooblastila v členih 12, 18 in 32.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 90

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(90) Komisijo je treba pooblastiti, da za 
vse sklade SSO z izvedbenimi akti sprejme 
sklepe o odobritvi pogodb o partnerstvu, 
sklepe o dodelitvi rezerve za uspešnost, 
sklepe o začasni ustavitvi plačil zaradi 
ekonomskih politik držav članic in sklepe 
o spremembi sklepov o sprejetju 
programov v primeru prenehanja 
obveznosti; za sklade pa sklepe o 
opredelitvi regij in držav članic, ki 
izpolnjujejo merila za naložbe za rast in 
delovna mesta, sklepe o letni razdelitvi 
odobritev za prevzem obveznosti za države 
članice, sklepe o določitvi zneska, ki se 
prenese iz dodelitve Kohezijskega sklada 
vsake države članice v instrument za 
povezovanje Evrope, sklepe o določitvi 
zneska, ki se prenese iz dodelitve 
strukturnih skladov vsake države članice za 
hrano za ogrožene skupine prebivalstva, 
sklepe o sprejetju in spremembi 
operativnih programov, sklepe o velikih 
projektih, sklepe o skupnih akcijskih 
načrtih, sklepe o zaustavitvi plačil in sklepe 
o finančnih popravkih.

(90) Komisijo je treba pooblastiti, da za 
vse sklade SSO z izvedbenimi akti sprejme 
sklepe o odobritvi pogodb o partnerstvu in 
sklepe o spremembi sklepov o sprejetju 
programov v primeru prenehanja 
obveznosti; za sklade pa sklepe o 
opredelitvi regij in držav članic, ki 
izpolnjujejo merila za naložbe za rast in 
delovna mesta, sklepe o letni razdelitvi 
odobritev za prevzem obveznosti za države 
članice, sklepe o določitvi zneska, ki se 
prenese iz dodelitve Kohezijskega sklada 
vsake države članice v instrument za 
povezovanje Evrope, sklepe o določitvi 
zneska, ki se prenese iz dodelitve 
strukturnih skladov vsake države članice za 
hrano za ogrožene skupine prebivalstva, 
sklepe o sprejetju in spremembi 
operativnih programov, sklepe o velikih 
projektih, sklepe o skupnih akcijskih 
načrtih, sklepe o zaustavitvi plačil in sklepe 
o finančnih popravkih.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogi sprememb, ki se nanašajo na izvedbene akte v členih 18 in 21.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa splošna pravila, ki se 
uporabljajo za Evropski sklad za regionalni 
razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad 
(ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja 
(EKSRP) in Evropski sklad za pomorstvo 
in ribištvo (ESPR), ki delujejo na podlagi 
skupnega strateškega okvira (skladi SSO). 
Vključuje tudi potrebne določbe za 
zagotovitev uspešnosti skladov SSO in 
uskladitev skladov med seboj in z drugimi 
instrumenti Unije.

Ta uredba določa splošna pravila, ki se 
uporabljajo za Evropski sklad za regionalni 
razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad 
(ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja 
(EKSRP) in Evropski sklad za pomorstvo 
in ribištvo (ESPR), (skladi, ki jih 
obravnava Uredba o splošnih določbah). 
Vključuje tudi potrebne določbe za 
zagotovitev uspešnosti skladov SSO in 
uskladitev skladov med seboj in z drugimi 
instrumenti Unije.

(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tej uredbi se opredelitve finančnih 
instrumentov, kot so določene v finančni
uredbi, uporabljajo za finančne 
instrumente, ki jih podpirajo skladi SSO, 
razen če v tej uredbi ni drugače določeno.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se uporabljajo naslednje 
opredelitve pojmov:

V tej uredbi se uporabljajo naslednje 
opredelitve pojmov:

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 2 a – odstavek 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „skupni strateški okvir“ pomeni 
dokument, ki splošne in posebne cilje iz 
strategije Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast oblikuje v ključne ukrepe 
za sklade SSO in za vsak tematski cilj 
določa ključne ukrepe, ki jih podpira 
posamezni sklad SSO, ter določa
mehanizme, ki zagotavljajo skladnost in 
doslednost načrtovanja programov skladov 
SSO z gospodarskimi in zaposlitvenimi 
politikami držav članic in Unije;

(2) „skupni strateški okvir“ pomeni okvir, 
ki usklajuje in uravnovesi prednostne 
naložbe za doseganje splošnih in posebnih 
ciljev iz strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast in za vsak 
tematski cilj določa mehanizme, ki 
zagotavljajo skladnost in doslednost 
načrtovanja programov skladov SSO z 
gospodarskimi in zaposlitvenimi politikami 
držav članic in Unije;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je bil podan, ker je treba oblikovati bolj usklajeno opredelitev 
skupnega strateškega okvira, ki se bo uporabljala v celotni uredbi.
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) „finančni instrumenti“ pomenijo 
finančne instrumente v skladu s finančno 
uredbo, razen če je drugače določeno;

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se pojasni struktura člena, tako da se k opredelitvam pojmov 
doda opredelitev finančnih instrumentov.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 2 a – odstavek 2 – točka 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) „MSP“ pomeni mikro, malo ali 
srednje podjetje v smislu Priporočila 
Komisije 2003/361/ES ali njegovih 
poznejših sprememb;

(22) „MSP“ pomeni mikro, malo ali 
srednje veliko podjetje v smislu Priporočila 
Komisije 2003/361/ES.

Or. en

Obrazložitev

Glede na pravilo o spremenljivem sklicevanju zadnji del opredelitve v točki 22 ni bistven. 
(„spremenljivo sklicevanje“: vedno velja, da se sklicevanje na določbo po potrebi nanaša na 
spremembe te določbe.).

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice in organi, ki jih 
imenujejo v ta namen, so odgovorni za 

4. Države članice na ustrezni teritorialni 
ravni v skladu s svojim institucionalnim, 
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izvajanje programov in opravljanje svojih 
nalog iz te uredbe in pravil za posamezne 
sklade na ustrezni teritorialni ravni v 
skladu z institucionalnim, pravnim in 
finančnim okvirom države članice ter ob 
upoštevanju te uredbe in pravil za 
posamezne sklade.

pravnim in finančnim okvirom ter ob 
upoštevanju te uredbe in pravil za 
posamezne sklade in organi, ki jih 
imenujejo v ta namen, so odgovorni za 
izvajanje programov in opravljanje svojih 
nalog iz te uredbe in pravil za posamezne 
sklade.

Or. en

Obrazložitev

Okrepiti je treba načelo upravljanja na več ravneh in partnerstvo, saj sta pogoj za učinkovito 
določanje in uresničevanje ciljev Unije.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica za pogodbo o partnerstvu 
oziroma vsak program organizira 
partnerstvo s:

1. Država članica za pogodbo o partnerstvu 
oziroma vsak program organizira 
partnerstvo s pristojnimi regionalnimi in 
lokalnimi organi v skladu s členom 4(4).
Države članice sodelujejo tudi z 
naslednjimi partnerji:

Or. en

Obrazložitev

Poleg krepitve načela upravljanja na več ravneh in partnerstva je treba jasno opredeliti 
partnerje in kako bodo ti partnerji vključeni v proces politike. Ta predlog spremembe odraža 
stališče Evropskega parlamenta, da bi morali lokalni in regionalni organi v celoti, na 
strukturiran in sistematičen način, sodelovati pri pripravi pogodb o partnerstvu, pa tudi v 
vseh fazah izvajanja kohezijske politike.
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pristojnimi regionalnimi, lokalnimi, 
mestnimi in drugimi javnimi organi;

(a) javnimi organi, razen tistimi iz prvega 
pododstavka;

Or. en

Obrazložitev

Poleg krepitve načela upravljanja na več ravneh in partnerstva je treba jasno opredeliti 
partnerje in kako bodo ti partnerji vključeni v proces politike.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji skladov SSO se uresničujejo v okviru 
trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja 
Unije o varovanju in izboljšanju okolja iz 
člena 11 Pogodbe, ob upoštevanju načela, 
da onesnaževalec plača.

Cilji skladov SSO se uresničujejo v okviru 
trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja 
Unije o ohranjanju, varovanju in 
izboljšanju okolja iz členov 11 in 191(1)
Pogodbe, ob upoštevanju načela, da 
onesnaževalec plača.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se poveča usklajenost besedila in dopolni sklicevanje na Pogodbo, 
tako da se besedilo uskladi z besedilom iz Pogodbe.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 9 a – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) varstvo okolja in spodbujanje (6) ohranjanje in varstvo okolja in 
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učinkovite uporabe virov spodbujanje učinkovite uporabe virov;

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se poveča usklajenost besedila, tako da se besedilo uskladi z 
besedilom iz Pogodbe.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za spodbujanje usklajenega, 
uravnovešenega in trajnostnega razvoja 
Unije skupni strateški okvir prenaša 
splošne in posebne cilje iz strategije Unije 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast v 
ključne ukrepe za sklade SSO.

Za spodbujanje usklajenega, 
uravnovešenega in trajnostnega razvoja 
Unije ter za doseganje splošnih in 
posebnih ciljev iz strategije Unije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast 
skupni strateški okvir usklajuje in 
uravnoteži prednostne naložbe s 
tematskimi cilji iz člena 9. 

Or. en

Obrazložitev

Odločilna vloga skupnega strateškega okvira je zagotoviti usklajenost in uravnovešenost 
prednostnih naložb.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 11 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za vsak tematski cilj ključni ukrepi, ki 
jih podpira vsak sklad SSO;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 11 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) prednostna področja za dejavnosti 
sodelovanja za vsak sklad SSO, pri čemer 
se po potrebi upoštevajo strategije za 
makro regije in morske bazene;

(d) prednostna področja za dejavnosti 
teritorialnega sodelovanja za vsak sklad 
SSO, pri čemer se upoštevajo strategije za 
makro regije in morske bazene, če države
članice in regije sodelujejo v teh 
strategijah;

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se pojasni narava dejavnosti sodelovanja, poleg tega pa se skuša 
okrepiti vlogo strategij za makro regije in morske bazene v vpletenih državah članicah in 
regijah.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija se pooblasti, da v treh mesecih 
od sprejetja te uredbe sprejme delegirani 
akt v skladu s členom 142 skupnega 
strateškega okvira.

Skupni strateški okvir je določen v Prilogi 
[X].

Or. en

Obrazložitev

Skupni strateški okvir je bistven element zakonodajnega akta in je odraz političnih odločitev o 
temeljnih smernicah o kohezijski politiki. Zato ni primerno, da se sprejema z delegiranimi 
akti, temveč bi se moral sprejemati po rednem zakonodajnem postopku kot del temeljnega 
akta v Prilogi.



PE487.740v01-00 22/45 PR\899090SL.doc

SL

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pri večjih spremembah strategije 
Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast pregleda in po potrebi z 
delegiranim aktom v skladu s členom 142 
sprejme spremenjeni skupni strateški 
okvir.

Komisija lahko pri večjih spremembah 
strategije Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast poda predlog za pregled 
skupnega strateškega okvira oziroma jo 
lahko Evropski parlament in Svet prosita, 
da poda tak predlog.

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Država članica pripravi pogodbo o 
partnerstvu skupaj s partnerji iz člena 5. 
Pogodba o partnerstvu se pripravo v 
sodelovanju s Komisijo.

2. Država članica pripravi pogodbo o 
partnerstvu skupaj s partnerji, kot je 
navedeno v členih 4(4) in 5. Pogodba o 
partnerstvu se pripravi v sodelovanju s 
Komisijo.

Or. en

Obrazložitev

Člen 13 je treba uskladiti s predlogom spremembe k členu 4(4).

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsaka država članica predloži Komisiji 
svojo pogodbo o partnerstvu v treh 
mesecih po sprejetju skupnega strateškega 

4. Vsaka država članica sporazum o 
partnerstvu predloži Komisiji v šestih 
mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.
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okvira.

Or. en

Obrazložitev

Člen 13 je treba uskladiti s predlogi sprememb k členu 12.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 14 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) analiza razlik in razvojnih potreb ob 
upoštevanju tematskih ciljev in ključnih 
ukrepov iz skupnega strateškega okvira ter 
ciljev iz priporočil za vsako državo v 
skladu s členom 121(2) Pogodbe in 
ustreznih priporočil Sveta, sprejetih v 
skladu s členom 148(4) Pogodbe;

(i) analiza razlik in razvojnih potreb ob 
upoštevanju tematskih ciljev, skupnega 
strateškega okvira ter ciljev iz priporočil za 
vsako državo v skladu s členom 121(2) 
Pogodbe in ustreznih priporočil Sveta, 
sprejetih v skladu s členom 148(4) 
Pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 14 – točka a – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) glavna prednostna področja za 
sodelovanje, ob upoštevanju, kadar je 
ustrezno, strategij za makroregije in 
morske bazene;

(v) glavna prednostna področja za 
sodelovanje, ob upoštevanju strategij za 
makroregije in morske bazene, če države 
članice in regije sodelujejo v teh 
strategijah;

Or. en

Obrazložitev

Okrepiti bi bilo treba prispevek skladov, na katere se nanaša Uredba o splošnih določbah, v 
državah članicah in regijah, ki sodelujejo v strategijah o makro regijah in morskih bazenih.
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 14 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) ureditev za zagotovitev celovitega 
pristopa k uporabi skladov SSO za 
teritorialni razvoj mest, podeželja, obalnih 
in ribiških območij ter območij s 
posebnimi teritorialnimi značilnostmi, 
zlasti ob izvajanju členov 28, 29 in 99, ki 
se jim priloži, če je ustrezno, seznam mest 
za sodelovanje v platformi za razvoj mest 
iz člena 8 Uredbe o ESRR;

(ii) ureditev za zagotovitev celovitega 
pristopa k uporabi skladov SSO za 
teritorialni razvoj mest, podeželja, obalnih 
in ribiških območij ter območij s 
posebnimi teritorialnimi značilnostmi, 
zlasti ob izvajanju členov 28, 29 in 99, ki 
se jim priloži seznam meril za določitev 
funkcionalnih mestnih območij;

Or. en

Obrazložitev

S seznamom meril za določitev funkcionalnih mestnih območjih se skuša uvesti bolj prožna 
ureditev za celostni mestni razvoj.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 14 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) celovit pristop za obravnavanje 
posebnih potreb geografskih območij, ki 
jih je najbolj prizadela revščina, ali ciljnih 
skupin, ki jim najbolj grozi diskriminacija 
ali izključenost, s posebnim poudarkom na 
marginaliziranih skupnostih, vključno z 
okvirnim zneskom dodeljene podpore iz 
ustreznih skladov SSO, če je ustrezno;

(c) celovit pristop za obravnavanje 
regionalnih demografskih izzivov in
posebnih potreb geografskih območij, ki 
jih je najbolj prizadela revščina, ali ciljnih 
skupin, ki jim najbolj grozi diskriminacija 
ali izključenost, s posebnim poudarkom na 
marginaliziranih skupnostih, vključno z 
okvirnim zneskom dodeljene podpore iz 
ustreznih skladov SSO, če je ustrezno;

Or. en

Obrazložitev

Obravnavati je treba regionalne demografske izzive, kar bo eno od poglavitnih vprašanj, s 
katerim se bodo regije soočile v prihodnje. To je bilo ugotovljeno tudi v dokumentu Regije 
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2020.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 14 – točka d – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) povzetek ocene izpolnjevanja 
predhodnih pogojenosti in ukrepov, ki se 
sprejmejo na nacionalni in regionalni ravni 
ter časovni okvir za njihovo izvedbo, če 
predhodne pogojenosti niso izpolnjene;

(ii) povzetek ocene izpolnjevanja 
predhodnih pogojenosti v skladu s členom 
17 in ukrepov, ki se sprejmejo na 
nacionalni in regionalni ravni ter časovni 
okvir za njihovo izvedbo, če predhodne 
pogojenosti niso izpolnjene;

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 14 – točka d – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) ukrepi, sprejeti za vključitev 
partnerjev, in njihova vloga pri pripravi 
pogodbe o partnerstvu ter poročilo o 
napredku iz člena 46 te uredbe;

(iv) okvirni seznam partnerjev in ukrepov, 
sprejetih za vključitev partnerjev, in 
njihova vloga pri pripravi pogodbe o 
partnerstvu ter poročilo o napredku iz 
člena 46 te uredbe;

Or. en

Obrazložitev

Pri pripravi pogodb o partnerstvu in poročila o napredku je treba okrepiti načela 
partnerstva.
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Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v skladu s pravili za 
posamezne sklade in ob upoštevanju 
nacionalnih in regionalnih potreb
namenijo podporo predvsem ukrepom, ki 
zagotavljajo največjo dodano vrednost v 
povezavi s strategijo Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast in tako
obravnavajo izzive, opredeljene v 
priporočilih za vsako državo v skladu s 
členom 121(2) Pogodbe in ustreznih 
priporočilih Sveta, sprejetih v skladu s 
členom 148(4) Pogodbe.

Države članice v skladu s pravili za 
posamezne sklade namenijo podporo 
predvsem ukrepom, ki zagotavljajo 
največjo dodano vrednost v povezavi s 
strategijo Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast in ki obravnavajo izzive, 
opredeljene v priporočilih za vsako državo 
v skladu s členom 121(2) Pogodbe in 
ustreznih priporočilih Sveta, sprejetih v 
skladu s členom 148(4) Pogodbe, pri 
čemer upoštevajo nacionalne in 
regionalne potrebe ter zagotovijo 
ravnovesje med temi potrebami in cilji 
unije.

Or. en

Obrazložitev

Poskrbeti je treba, da sistem tematskih ciljev, ki ga predlaga Komisija, upošteva posebne 
regionalne razvojne potrebe. S predlogom spremembe se skuša zagotoviti, da tematskega 
pristopa k oblikovanju programov za strukturne in kohezijske sklade ne bi bilo mogoče 
izvajati v škodo celovitemu teritorialnemu pristopu, kakor je Evropski parlament že zahteval.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Predhodne pogojenosti se za vsak sklad 
SSO opredelijo v pravilih za posamezni 
sklad.

1. Predhodne pogojenosti se za vsak sklad 
SSO opredelijo v pravilih za posamezni 
sklad. Predhodna pogojenost se uporablja 
le, če je neposredno povezana z 
učinkovitim izvajanjem skladov iz 
skupnega strateškega okvira in vpliva na 
to izvajanje.

Or. en
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Obrazložitev

Zagotoviti je treba povezavo med predlagano pogojenostjo in kohezijsko politiko ter da 
pogojenost prispeva k večji učinkovitosti.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice ocenijo, ali so izpolnjene 
veljavne predhodne pogojenosti.

2. Države članice v skladu s členom 4(4)
ocenijo, ali so izpolnjene veljavne 
predhodne pogojenosti.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 4(4) je treba okrepiti načelo partnerstva.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija oceni predložene informacije o 
izpolnjevanju predhodnih pogojenosti v 
okviru svoje ocene pogodbe o partnerstvu 
in programov. Ob sprejetju programa se 
lahko odloči, da začasno ustavi vsa vmesna 
plačila ali del vmesnih plačil za program 
do zadovoljive izvedbe ukrepov za 
izpolnitev predhodnih pogojenosti. Če se 
ukrepi za izpolnitev predhodnih 
pogojenosti ne izvedejo do roka iz 
programa, Komisija lahko začasno ustavi 
plačila.

5. Komisija oceni predložene informacije o 
izpolnjevanju predhodnih pogojenosti v 
okviru svoje ocene pogodbe o partnerstvu 
in programov. Ob sprejetju programa se 
lahko odloči, da začasno ustavi vsa vmesna 
plačila ali del katerega koli vmesnega 
plačila za program v skladu s pravili za 
posamezen sklad do zadovoljive izvedbe 
ukrepov za izpolnitev predhodnih 
pogojenosti. Če se ukrepi za izpolnitev 
predhodnih pogojenosti ne izvedejo do 
roka iz programa, Komisija lahko v skladu 
s pravili za posamezen sklad začasno 
ustavi plačila.

Or. en
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Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 % virov, dodeljenih vsakemu skladu 
SSO in državi članici, z izjemo virov, 
dodeljenih cilju evropsko teritorialno 
sodelovanje in naslovu V Uredbe o ESPR, 
se nameni za rezervo za uspešnost, ki se 
dodeli v skladu s členom 20.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Obstaja tveganje, da bi z uvedbo rezerve za uspešnost oblikovalce politike spodbudili k 
zastavljanju ciljev, ki jih je lahko doseči, da bi ohranili sredstva, posledično pa ne bi 
upoštevali inovativnih projektov in ukrepov, ki so bolj zapleteni in jih je težje oceniti, a imajo 
večjo vrednost.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. S tem pregledom se na podlagi 
informacij in ocen iz poročil o napredku, ki 
jih države članice predložijo v letih 2017 in 
2019, preveri, ali so bili doseženi mejniki 
programov na ravni prednostnih nalog.

2. S tem pregledom se na podlagi 
informacij in ocen iz poročil o napredku v 
skladu s členom 46, ki jih države članice 
predložijo v letih 2017 in 2019, preveri, ali 
so bili doseženi mejniki programov na 
ravni prednostnih nalog.

Or. en
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Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 20 črtano
Dodelitev rezerve za uspešnost

1. Če se med pregledom uspešnosti, 
opravljenim leta 2017, ugotovi, da 
prednostna naloga v okviru programa ni 
dosegla svojih mejnikov, določenih za 
leto 2016, Komisija za zadevno državo 
članico pripravi priporočila.
2. Na podlagi pregleda v letu 2019 
Komisija z izvedbenim aktom določi za 
vsak sklad SSO in državo članico 
programe in prednostne naloge, ki so 
dosegli svoje mejnike. Država članica 
predlaga dodelitev rezerve za uspešnost za 
programe in prednostne naloge iz 
navedenega sklepa Komisije. Komisija 
odobri spremembe zadevnih programov v 
skladu s členom 26. Kadar država članica 
ne predloži informacij v skladu s 
členom 46(2) in (3), se rezerva za 
uspešnost zadevnih programov ali 
prednostnih nalog ne dodeli.
3. Kadar se s pregledom uspešnosti 
zagotovijo dokazi, da prednostna naloga 
ni dosegla mejnikov iz okvira uspešnosti, 
lahko Komisija začasno ustavi celotno 
vmesno plačilo ali del vmesnega plačila za 
prednostno nalogo programa v skladu s 
postopkom iz pravil za posamezne sklade.
4. Kadar Komisija na podlagi pregleda 
končnega poročila o izvajanju programa 
ugotovi resno nedoseganje ciljev iz okvira 
uspešnosti, lahko uporabi finančne 
popravke za zadevne prednostne naloge v 
skladu s pravili za posamezne sklade. 
Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142 o 
določitvi meril in metodologije za uvedbo 
stopnje finančnega popravka, ki se 



PE487.740v01-00 30/45 PR\899090SL.doc

SL

uporabi. .
5. Odstavek 2 se ne uporablja za 
programe iz cilja evropsko teritorialno 
sodelovanje in za poglavje V Uredbe o 
ESPR.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe k členu 18.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21 črtano
Pogojenost v zvezi s usklajenostjo 
ekonomskih politik držav članic

1. Komisija lahko od države članice 
zahteva, da pregleda in predlaga 
spremembe svoje pogodbe o partnerstvu in 
ustreznih programov, kadar je to potrebno 
za:
(a) podporo izvajanju priporočil Sveta, 
naslovljenih na zadevno državo članico in 
sprejetih v skladu s členom 121(2) in/ali 
členom 148(4) Pogodbe, ali podporo 
izvajanju ukrepov, naslovljenih na 
zadevno državo članico in sprejetih v 
skladu s členom 136(1) Pogodbe;
(b) podporo izvajanju priporočila Sveta, 
naslovljenega na zadevno državo članico 
in sprejetega v skladu s členom 126(7) 
Pogodbe;
(c) podporo izvajanju priporočila Sveta, 
naslovljenega na zadevno državo članico 
in sprejetega v skladu s členom 7(2) 
Uredbe (EU) št. .../2011 [o preprečevanju 
in odpravljanju makroekonomskih 
neravnotežij], če se oceni, da so te 
spremembe potrebne za lažjo odpravo 
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makroekonomskih neravnotežij; ali
(d) čim večji učinek razpoložljivih skladov 
SSO na rast in konkurenčnost v skladu z 
odstavkom 4, če država članica izpolnjuje 
enega od naslednjih pogojev:
(i) finančna pomoč Unije ji je bila na 
voljo v skladu z Uredbo Sveta (EU) 
št. 407/2010;
(ii) srednjeročna finančna pomoč ji je bila 
na voljo v skladu z Uredbo 
Sveta (ES) št. 332/2002;
(iii) finančna pomoč v obliki posojila v 
okviru evropskega mehanizma za 
stabilnost (ESM) ji je bila na voljo v 
skladu s Pogodbo o ustanovitvi 
evropskega mehanizma za stabilnost.
2. Država članica v enem mesecu predloži 
predlog za spremembo pogodbe o 
partnerstvu in ustreznih programov. 
Komisija po potrebi da pripombe v enem 
mesecu od predložitve sprememb, pri 
čemer mora država članica v tem primeru 
ponovno predložiti svoj predlog v enem 
mesecu.
3. Če Komisija ni dala pripomb ali kadar 
so bile njene pripombe zadovoljivo 
upoštevane, čim prej sprejme sklep o 
odobritvi sprememb pogodbe o 
partnerstvu in ustreznih programov.
4. Kadar je državi članici z odstopanjem 
od odstavka 1 finančna pomoč na voljo v 
skladu s členom 1(d) in je povezana s 
spremembo programa, lahko Komisija 
brez kakršnega koli predloga države 
članice spremeni pogodbo o partnerstvu 
in programe za čim večji učinek 
razpoložljivih skladov SSO na rast in 
konkurenčnost. Za zagotovitev 
učinkovitega izvajanja pogodbe o 
partnerstvu in ustreznih programov se 
Komisija vključi v njihovo izvajanje, kot je 
opredeljeno v spremenjenem programu ali 
memorandumu o soglasju z zadevno 
državo članico.
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5. Kadar se država članica ne odzove na 
zahtevo Komisije iz odstavka 1 ali ne 
odgovori zadovoljivo na pripombe 
Komisije iz odstavka 2 v enem mesecu, 
lahko Komisija v treh mesecih po 
predložitvi svojih pripomb z izvedbenimi 
akti sprejme odločitev o začasni ustavitvi 
dela ali vseh plačil zadevnih programov.
6. Komisija z izvedbenimi akti začasno 
ustavi del ali vsa plačila in obveznosti za 
zadevne programe, če:
(a) Svet sklene, da država članica ne 
izpolnjuje posebnih ukrepov, ki jih je Svet 
določil v skladu s členom 136(1) Pogodbe;
(b) Svet v skladu s členom 126(8) ali 
členom 126(11) Pogodbe sklene, da 
zadevna država članica ni sprejela 
učinkovitih ukrepov za zmanjšanje 
čezmernega primanjkljaja;
(c) Svet v skladu s členom 8(3) 
Uredbe (EU) št. […]/2011 [o 
preprečevanju in odpravljanju 
makroekonomskih neravnotežij] sklene, 
da država članica dvakrat ni predložila 
ustreznega popravnega akcijskega načrta 
v skladu s členom 10(4) navedene uredbe; 
(d) Komisija sklene, da zadevna država 
članica ni sprejela ukrepov za izvajanje 
programa za prilagoditev iz Uredbe Sveta 
(EU) št. 407/2010 ali Uredbe Sveta 
(ES) št. 332/2002, in posledično odloči, da 
ne odobri izplačila finančne pomoči, 
odobrene tej državi članici; ali
(e) upravni odbor evropskega mehanizma 
za stabilnost sklene, da pogojenost za 
finančno pomoč ESM v obliki posojila 
ESM zadevni državi članici ni izpolnjena, 
in posledično sklene, da se ji odobrena 
podpora za stabilnost ne izplača.
7. Komisija pri odločitvi o začasni 
ustavitvi dela ali vseh plačil ali obveznosti
v skladu s členom 5 oziroma 6 zagotovi, 
da je začasna ustavitev sorazmerna in 
učinkovita, ter pri upošteva gospodarske 
in socialne razmere v zadevni državi 
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članici in enako obravnava vse države 
članice, zlasti glede vpliva začasne 
ustavitve na gospodarstvo zadevne države 
članice.
8. Komisija nemudoma odpravi začasno 
ustavitev plačil in obveznosti, ki jih je 
odobrila, kadar država članica na zahtevo 
Komisije predlaga spremembe pogodbe o 
partnerstvu in ustreznih programov, 
kadar je ustrezno:
(a) Svet sklene, da država članica 
izpolnjuje posebne ukrepe, ki jih je Svet 
določil v skladu s členom 136(1) Pogodbe;
(b) je postopek v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem začasno odložen v skladu 
s členom 9 Uredbe (ES) št. 1467/97 ali 
Svet v skladu s členom 126(12) Pogodbe 
sklene, da prekliče sklep o obstoju 
čezmernega primanjkljaja; 
(c) Svet potrdi popravni akcijski načrt, ki 
ga je zadevna država članica predložila v 
skladu s členom 8(2) Uredbe (EU) No […] 
[Uredba o postopku v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem], ali je postopek v zvezi 
čezmernim primanjkljajem začasno 
odložen v skladu s členom 10(5) navedene 
uredbe ali je Svet zaključil postopek v 
zvezi s čezmernim primanjkljajem v 
skladu s členom 11 navedene uredbe;
(d) Komisija sklene, da je zadevna država 
članica sprejela ukrepe za izvajanje 
programa za prilagoditev iz Uredbe Sveta 
(EU) št. 407/2010 ali Uredbe Sveta 
(ES) št. 332/2002, in posledično odloči, da 
odobri izplačila finančne pomoči, 
odobrene tej državi članici; or
(e) upravni odbor evropskega mehanizma 
za stabilnost sklene, da je pogojenost za 
finančno pomoč v obliki posojila ESM 
zadevni državi članici izpolnjena, in 
posledično sklene, da izplača podporo za 
stabilnost, ki ji je bila odobrena.
Hkrati Svet na predlog Komisije sklene, 
da se v proračun ponovno vključijo 
začasno ustavljene obveznosti v skladu s 
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členom 8 Uredbe Sveta (EU) št. […] o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020.

Or. en

Obrazložitev

Uspešnost regionalne politike in makroekonomska uspešnost države članice nista neposredno 
povezani, zato predlagane makroekonomske pogojenosti niso sprejemljive. Regije bi bile 
namreč kaznovane za nespoštovanje postopkov, povezanih z gospodarskim upravljanjem na 
nacionalni ravni. Z dodatnimi kaznimi bi se lahko zaostrili problemi držav, ki so že v 
makroekonomskih težavah.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Programe pripravijo države članice ali 
kateri koli organ, ki ga imenujejo države 
članice, v sodelovanju s partnerji.

2. Programe pripravijo države članice ali 
kateri koli organ, ki ga določijo države 
članice, v sodelovanju s partnerji iz člena 
5.

Or. en

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice predložijo programe
hkrati s pogodbo o partnerstvu, razen 
programov o evropskem teritorialnem 
sodelovanju, ki se predložijo v šestih 
mesecih po odobritvi skupnega 
strateškega okvira. Vse programe spremlja 
predhodna ocena iz člena 48.

3. Države članice predložijo programe v 
treh mesecih od sprejetja pogodbe o 
partnerstvu, razen programov o evropskem 
teritorialnem sodelovanju, ki se predložijo 
v devetih mesecih po začetku veljavnosti 
te uredbe. Vse programe spremlja 
predhodna ocena iz člena 48.

Or. en
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Obrazložitev

Hkratno sprejetje pogodbe o partnerstvu in operativnih programov ni izvedljivo glede na čas, 
ki je potreben za ustrezno vključitev partnerjev v pripravo operativnih programov.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zahtevki za spremembo programov, ki 
jih predloži država članica, se ustrezno 
utemeljijo in vsebujejo zlasti predvideni 
učinek sprememb programa na doseganje 
ciljev iz strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast ter posebnih 
ciljev iz programa, ob upoštevanju 
skupnega strateškega okvira in pogodbe o 
partnerstvu. Predložita se jim spremenjeni 
program in po potrebi spremenjena 
pogodba o partnerstvu.

1. Zahtevki za spremembo programov, ki 
jih predloži država članica, se ustrezno 
utemeljijo in vsebujejo zlasti predvideni 
učinek sprememb programa na doseganje 
ciljev iz strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast ter posebnih 
ciljev iz programa, ob upoštevanju 
skupnega strateškega okvira in pogodbe o 
partnerstvu. Pripravijo se v skladu s 
členom 5, predložita pa se jim spremenjeni 
program in po potrebi spremenjena 
pogodba o partnerstvu.

Or. en

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Skladi SSO se lahko uporabljajo za 
podporo finančnim instrumentom pri 
programu, tudi kadar je ta organizirana 
prek skladov skladov, za prispevek k 
doseganju posebnih ciljev iz prednostne 
naloge na podlagi predhodne ocene, s 
katero so bili ugotovljeni nedelovanje trga 
ali neoptimalne naložbene razmere ter 
potrebe po naložbah.

1. Skladi SSO se lahko uporabljajo za 
podporo finančnim instrumentom pri 
programu, tudi kadar je ta organizirana 
prek skladov skladov, za prispevek k 
doseganju posebnih ciljev iz prednostne 
naloge na podlagi predhodne ocene, 
pripravljene v skladu s pravili iz priloge 
XX, s katero so bili ugotovljeni 
nedelovanje trga ali neoptimalne naložbene 
razmere ter potrebe po naložbah.
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Or. en

Obrazložitev

Predhodna ocena je podlaga za določitev finančnih instrumentov, zato morajo biti jasna 
pravila del temeljnega akta. Poleg tega je treba jasna pravila tudi pravočasno določiti, da 
bodo akterji lahko začeli vzpostavljati finančne instrumente za naslednje obdobje.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s členom 142 se Komisija 
pooblasti za sprejetje delegiranih aktov, ki
določajo podrobna pravila za predhodno 
oceno finančnih instrumentov,
kombinacijo podpore, zagotovljene 
končnim upravičencem z nepovratnimi 
sredstvi, subvencioniranimi obrestnimi 
merami, subvencioniranimi provizijami za 
jamstvo in finančnimi instrumenti, dodatna 
posebna pravila za upravičenost izdatkov 
in pravila za določitev vrste dejavnosti, ki 
se ne podpirajo s finančnimi instrumenti.

V skladu s členom 142 se Komisija 
pooblasti za sprejetje delegiranih aktov, ki 
določajo podrobna pravila za kombinacijo 
podpore, zagotovljene končnim 
upravičencem z nepovratnimi sredstvi, 
subvencioniranimi obrestnimi merami, 
subvencioniranimi provizijami za jamstvo 
in finančnimi instrumenti, dodatna posebna 
pravila za upravičenost izdatkov in pravila 
za določitev vrste dejavnosti, ki se ne 
podpirajo s finančnimi instrumenti.

Or. en

Obrazložitev

Predhodna ocena je podlaga za določitev finančnih instrumentov, zato morajo biti jasna 
pravila del temeljnega akta. Poleg tega je treba jasna pravila tudi pravočasno določiti, da 
bodo akterji lahko začeli vzpostavljati finančne instrumente za naslednje obdobje.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kapitalski viri, ki se vrnejo finančnim 
instrumentom iz naložb ali sproščenih 
virov, odobrenih za pogodbe o jamstvu, in 
se lahko pripišejo podpori iz skladov SSO, 

1. Kapitalski viri, ki se vrnejo finančnim 
instrumentom iz naložb ali sproščenih 
virov, odobrenih za pogodbe o jamstvu, in 
se lahko pripišejo podpori iz skladov SSO, 
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se ponovno uporabijo za nadaljnje naložbe 
z istimi ali drugimi finančnimi instrumenti 
v skladu s cilji programov.

se ponovno uporabijo za nadaljnje naložbe 
z istimi ali drugimi finančnimi instrumenti 
v skladu s tematskimi in posebnimi cilji 
programov.

Or. en

Obrazložitev

Termin „cilj“ v tej uredbi ni opredeljen, zato ga je treba nadomestiti z besedilom, 
uporabljenim v uredbi. Poleg tega se skuša s predlogom spremembe zagotoviti, da bi bila 
ponovna uporaba virov do zaključka programa jasno povezana s tematskimi in posebnimi cilji 
programov.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) nadaljnje naložbe z istimi ali drugimi 
finančnimi instrumenti v skladu s cilji 
programov.

(c) nadaljnje naložbe z istimi ali drugimi 
finančnimi instrumenti v skladu s 
tematskimi in posebnimi cilji programov.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe k členu 38(1).

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za zagotovitev, da se kapitalski viri in 
dobički ter drugi dohodki ali donosi, ki se 
lahko pripišejo podpori finančnim 
instrumentom iz skladov SSO, uporabijo v 
skladu s cilji programa za obdobje najmanj 
deset let po zaključku programa.

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za zagotovitev, da se kapitalski viri in 
dobički ter drugi dohodki ali donosi, ki se 
lahko pripišejo podpori finančnim 
instrumentom iz skladov SSO, uporabijo v 
skladu s tematskimi in posebnimi cilji 
programa za obdobje najmanj deset let po 
zaključku programa.
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Or. en

Obrazložitev

Termin „cilj“ v tej uredbi ni opredeljen, zato ga je treba nadomestiti z besedilom, 
uporabljenim v uredbi. Poleg tega se skuša s predlogom spremembe zagotoviti, da bi bila 
uporaba virov, ki ostanejo po zaključku programa jasno povezana s tematskimi in posebnimi 
cilji programov.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odbor za spremljanje sestavljajo 
predstavniki organa upravljanja in vseh 
posredniških organov ter predstavniki 
partnerjev. Vsak član odbora za 
spremljanje ima glasovalno pravico.

1. Odbor za spremljanje sestavljajo 
predstavniki organa upravljanja in vseh 
posredniških organov ter predstavniki 
vključenih partnerjev v skladu s členom 5. 
Vsak član odbora za spremljanje ima 
glasovalno pravico.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se skuša zagotoviti učinkovito delovanje odbora za spremljanje in 
okrepiti vloga zadevnih partnerjev.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Letna poročila o izvajanju določajo 
informacije o izvajanju programa in 
njegovih prednostnih nalog s sklicevanjem 
na finančne podatke, skupne kazalnike in 
kazalnike za posamezne programe ter 
količinsko opredeljene ciljne vrednosti, 
vključno s spremembami kazalnikov 
rezultatov in mejniki, določenimi v okviru 
delovanja. Poslani podatki se nanašajo na 
vrednosti za kazalnike za v celoti izvedene 

2. Letna poročila o izvajanju določajo 
informacije o izvajanju programa in 
njegovih prednostnih nalog s sklicevanjem 
na finančne podatke, skupne kazalnike in 
kazalnike za posamezne programe ter 
količinsko opredeljene ciljne vrednosti, 
vključno s spremembami kazalnikov 
rezultatov in mejniki, določenimi v okviru 
delovanja. Poslani podatki se nanašajo na 
vrednosti za kazalnike za v celoti izvedene 
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dejavnosti, pa tudi za izbrane dejavnosti. 
Prav tako navajajo ukrepe, sprejete za 
izpolnitev predhodnih pogojenosti in 
kakršnih koli vprašanj, ki vplivajo na 
delovanje programa, ter sprejete popravne 
ukrepe.

dejavnosti, pa tudi za izbrane dejavnosti. 
Prav tako navajajo ukrepe, sprejete za 
izpolnitev predhodnih pogojenosti v skladu 
s členom 17 in kakršnih koli vprašanj, ki 
vplivajo na delovanje programa, ter 
sprejete popravne ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prispevek k strategiji Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast ob 
upoštevanju izbranih tematskih ciljev in 
prednostnih nalog ter nacionalnih in 
regionalnih potreb;

(a) prispevek k strategiji Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast ob 
upoštevanju izbranih tematskih ciljev in 
prednostnih nalog ter nacionalnih in 
regionalnih potreb in zagotavljanju 
ravnovesja med temi potrebami in cilji 
Unije;

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogi sprememb k členu 16, je treba v predhodni oceni ugotoviti, kako politika 
prispeva k ciljem EU 2020, pa tudi preučiti, kako upoštevati posebne potrebe regionalnega 
razvoja.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 3 – točka m a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ma) ukrepi, sprejeti za vključevanje 
partnerjev v skladu s členom 4(4) in 
členom 5.

Or. en
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Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) davek na dodano vrednost. Zneski DDV 
pa so upravičeni, kadar niso izterljivi na 
podlagi nacionalne zakonodaje o DDV in 
jih plača upravičenec, za katerega ne 
velja, da ni davčni zavezanec, kakor je 
opredeljen v prvem pododstavku člena 
13(1) Direktive 2006/112/ES, če takšni 
zneski DDV ne nastanejo v zvezi z 
zagotavljanjem infrastrukture.

(c) davek na dodano vrednost. Zneski DDV 
pa so upravičeni, kadar niso izterljivi na 
podlagi nacionalne zakonodaje o DDV.

Or. en

Obrazložitev

Neizterljivi DDV bi moral biti upravičen, da bi z njim upravičenci in regije dosegali cilje 
kohezijske politike v sedanjem obdobju finančne krize.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prenehanje ali premestitev proizvodne 
dejavnosti;

(a) prenehanje ali premestitev proizvodne 
dejavnosti, razen če gre za premestitev v 
isti regiji;

Or. en

Obrazložitev

Premestitev v isti regiji bi bilo treba upoštevati kot izjemo, ker je naložba še vedno koristna za 
zadevno regijo.
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Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 66 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede rezerve za uspešnost proračunske 
obveznosti sledijo sklepu Komisije o 
odobritvi spremembe programa.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe k členu 18.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. 5 % virov za cilj naložbe za rast in 
delovna mesta se nameni za rezervo za 
uspešnost, ki se dodeli v skladu s 
členom 20.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe k členu 18.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 87 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Operativni program sestoji iz 
prednostnih osi. Prednostna os se nanaša 
na en sklad za kategorijo regij in brez 
poseganja v člen 52 ustreza tematskemu 
cilju ter vključuje eno ali več prednostnih 

1. Operativni program sestoji iz 
prednostnih osi. Prednostna os lahko 
zadeva eno ali več kategorij regij ali 
združuje eno ali več prednostnih naložb iz 
različnih tematskih ciljev in skladov, ki se 
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naložb navedenega tematskega cilja v 
skladu s pravili posameznega sklada. Za 
ESS lahko prednostna os v ustrezno 
utemeljenih okoliščinah združuje 
prednostne naložbe iz različnih tematskih 
ciljev iz člena 9(8), (9), (10) in (11), da se 
olajša njihov prispevek k drugim 
prednostnim osem.

med seboj dopolnjujejo, v skladu s pravili 
posameznega sklada.

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se resnično financiranje iz več skladov, ki državam članicam, regijam in lokalnim 
organom omogoča popolno prožnost pri pripravi programov, da bodo najučinkoviteje dosegli 
cilje kohezijske politike in cilje Unije.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 87 – odstavek 2 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) utemeljitev izbire tematskih ciljev in 
ustreznih prednostnih naložb ob 
upoštevanju pogodbe o partnerstvu in 
rezultatov predhodnega vrednotenja;

(ii) utemeljitev izbire tematskih ciljev in 
ustreznih prednostnih naložb ob 
upoštevanju pogodbe o partnerstvu in 
rezultatov predhodnega vrednotenja ter 
razvojnih potreb regije, kadar je to 
ustrezno;

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe k členu 16 je treba zagotoviti, da se bodo v strategiji za 
prispevek operativnih programov k strategiji Evropa 2020 upoštevale posebne regionalne 
razvojne potrebe.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 87 – odstavek 2 – točka c – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) seznam mest, kjer se bodo izvajali (iii) okvirni seznam funkcionalnih 



PR\899090SL.doc 43/45 PE487.740v01-00

SL

celostni ukrepi za trajnostni razvoj mest, 
okvirna letna dodelitev podpore ESRR za 
te ukrepe, vključno z viri, prenesenimi na 
mesta za upravljanje v skladu s 
členom 7(2) Uredbe (EU) št. [ESRR], ter 
okvirna letna dodelitev podpore ESS za 
celostne ukrepe;

mestnih območij v skladu z merili iz člena 
14(b)(ii), kjer se bodo izvajali celostni 
ukrepi za trajnostni razvoj mest, okvirna 
letna dodelitev podpore ESRR za te 
ukrepe, vključno z viri, prenesenimi na 
mesta za upravljanje v skladu s 
členom 7(2) Uredbe (EU) št. […] [ESRR], 
ter okvirna letna dodelitev podpore ESS za 
celostne ukrepe;

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba dovolj časa za pripravo okvirnih seznamov v operativnih programih, ki 
bodo temeljili na merilih, določenih v pogodbah o partnerstvu. Zato je vključitev teh 
seznamov v operativne programe nujna za sprejetje predloga spremembe k členu 23, s 
katerim naj bi se omogočilo, da se operativni programi predložijo najpozneje v treh mesecih 
po sprejetju pogodbe o partnerstvu.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 87 – odstavek 2 – točka c – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(vi) kadar je ustrezno, prispevek 
načrtovanih ukrepov k makroregionalnim 
strategijam in strategijam za morske 
bazene;

(vi) prispevek načrtovanih ukrepov k 
makroregionalnim strategijam in 
strategijam za morske bazene, če države 
članice in regije sodelujejo v teh 
strategijah;

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 11 bi bilo treba okrepiti prispevek skladov, na katere se nanaša Uredba o 
splošnih določbah, v državah članicah in regijah, ki sodelujejo v strategijah o makro regijah 
in morskih bazenih.



PE487.740v01-00 44/45 PR\899090SL.doc

SL

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 87 – odstavek 2 – točka e – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) za vsako predhodno pogojenost, 
določeno v skladu s Prilogo IV, ki ni 
izpolnjena ob predložitvi pogodbe o 
partnerstvu in operativnega programa, opis 
ukrepov za izpolnitev predhodne 
pogojenosti in časovni razpored za te 
ukrepe;

(ii) za vsako ustrezno predhodno 
pogojenost, določeno v skladu s členom 17 
in Prilogo IV, ki ni izpolnjena ob 
predložitvi operativnega programa, opis 
ukrepov, ki jih je treba sprejeti na 
nacionalni in regionalni ravni in časovni 
razpored za njihovo izvajanje, da se 
zagotovi njihova izpolnitev dve leti po 
sprejetju pogodbe o partnerstvu ali do 31. 
decembra 2016, pri čemer se upošteva 
zgodnejši rok;

Or. en

Obrazložitev

Te določbe je treba uskladiti z določbami o predhodnih pogojenostih iz člena 17.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 87 – odstavek 2 – točka g – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) preglednico, v kateri je za celotno 
programsko obdobje za operativni program 
in za vsako prednostno os naveden znesek 
vseh odobrenih proračunskih sredstev za 
podporo iz skladov in nacionalnega 
sofinanciranja. Če nacionalno 
sofinanciranje sestavljata javno in zasebno 
sofinanciranje, se v preglednici navede 
okvirna razčlenitev med javnim in 
zasebnim delom. V njej se informativno 
navede predvidena udeležba EIB;

(ii) preglednico, v kateri je za celotno 
programsko obdobje za operativni program
in za vsako prednostno os naveden znesek 
vseh odobrenih proračunskih sredstev za 
podporo iz skladov in nacionalnega 
sofinanciranja. Za prednostne osi, ki 
zadevajo več kot eno kategorijo regij, 
mora preglednica določati različne zneske 
iz vsakega sklada posebej in vsak 
posamezen sofinanciran znesek za vsako 
kategorijo regij. Za prednostne osi, ki 
združujejo prednostne naložbe iz različnih 
tematskih ciljev, mora preglednica 
določati različne zneske iz vsakega sklada 
posebej in vsak posamezen sofinanciran 
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znesek za vsako kategorijo regij. Če 
nacionalno sofinanciranje sestavljata javno 
in zasebno sofinanciranje, se v preglednici 
navede okvirna razčlenitev med javnim in 
zasebnim delom. V njej se informativno 
navede predvidena udeležba EIB;

Or. en

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 113 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri cilju naložbe za rast in delovna mesta 
so lahko ob upoštevanju načela ločevanja 
nalog organ upravljanja, organ za potrjevanje 
in, če je ustrezno, revizijski organ del istega 
javnega organa ali telesa. Vendar pri 
operativnih programih, pri katerih skupni 
znesek podpore iz skladov presega 
250 000 000 EUR, revizijski organ ne sme 
biti del istega javnega organa ali telesa kot 
organ upravljanja.

5. Pri cilju naložbe za rast in delovna mesta 
so lahko ob upoštevanju načela ločevanja 
nalog organ upravljanja, organ za potrjevanje 
in, če je ustrezno, revizijski organ del istega 
javnega organa ali telesa. Vendar pri 
operativnih programih, pri katerih skupni 
znesek podpore iz skladov presega 
250 000 000 EUR, revizijski organ ne sme 
biti del istega javnega organa ali telesa kot 
organ upravljanja, razen če Komisija v 
predhodnem programskem obdobju 
ugotovi, da se lahko zanese na revizijsko 
mnenje države članice.

Or. en

Obrazložitev

Obveznost, da revizijski organ ne sme biti del istega javnega organa ali telesa kot organ 
upravljanja, ki jo določa člen 113(5), bi za dobro delujoče sisteme pomenila nepotrebno 
tveganje in povečala upravno breme.


